
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 ترم چھارم

 ھشتم ترم پنجمترم 

  برخی از نکات مهم آئین نامه آموزشی:
  ارائه واحدها را مشخص می کند.تغییرات ارائه واحدهاي درسی در آرایش ترمی توسط مدیران گروه انجام خواهد شدو آرایش ترمی فوق صرفا جهت کلی  - 1
  واحد می باشدکه بانظر گروه آموزشی مربوطه ارائه خواهد شد.20و حداکثر  12تعداد واحدهاي انتخابی هر ترم حداقل  - 2
  واحد درس انتخاب نمایند. 14شود در ترم بعد از آن نمی توانند بیش از  12دانشجویانیکه معدل ترمی آن ها کمتر از  - 3
  ال دانشجویان در کلیه جلسات درس الزامی و جزء موارد ارزشیابی اساتید قرار می گیرد.حضور فع - 4
  ساعت هردرس موجب نمره صفردر آن درس می شود. 16/3ساعت هر درس می باشد.تشخیص موجه بودن غیبت با دانشگاه است.غیبت غیر موجه بیش از  16/3غیبت غیرموجه دانشجو در هر درس  - 5
  واحد درس انتخاب نمایند. 24و باالتر داشته باشند درصورت ارائه درس و تایید گروه آموزشی می توانندتا سقف  17ه معدل ترمی حداقل دانشجویانیک - 6
  ( طبق برنامه حذف تکدرس در تقویم آموزشی)هفته مانده به پایان ترم حذف نماید  5هر دانشجو میتواند با موافقت استاد درس و تائید گروه آموزشی یک درس نظري از دروس انتخابی خود را تا - 7
  هر دانشجو موظف است طبق برنامه ایکه از طرف دانشگاه اعالم می شودبراي انتخاب واحد و حذف اضافه اقدام نماید. - 8
  اخراج محسوب شده و حق ادامه تحصیل از آنها سلب می شود.بشود)  12ترم مشروط شوند (معدل ترمی آنها کمتراز  2دانشجویان دوره کاردانی و همچنین کارشناسی ناپیوسته که  - 9

  تلفن همراه و ......‘جزوه‘دانشجوموظف است در کلیه جلسات امتحانی از همراه داشتن هرگونه نوشتهاعم از کتاب  -10
  خودداري نماید درغیر اینصورت مطابق آئین نامه تخلفات امتحانی با او رفتار خواهد شد.

  امتحان پایان ترم به منزله نمره صفر در آن درس می باشد و به هیچ وجه امتحان مجدد پایان ترم برگزار نخواهد شد. غیبت در جلسات-11
  جزء سنوات تحصیلی آنها محسوب خواهد شد. ده کنند ولی این مدت دانشجویان دوره هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته می توانند بر حسب ضرورت و یا موافقت دانشگاه حداکثر یک ترم از مرخصی تحصیلی استفا -12
  سال می باشد. 3سال و حداکثر  2مدت تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداقل  -13
  براي دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند  امکان افزایش سنوات تحصیلی وجود ندارد. -14
  در غیر اوقات هفتگی درس ها ، همانند برنامه هفتگی ، الزامی است . حضور دانشجویان در کالس هاي جبرانی-15
 به دانشجویان محترم تاکید می شود حتما اطالعیه هاي امور آموزشی و  دانشجویی را مطالعه نمایند.-16

  

 سومترم  دومترم  ترم اول

  تعداد واحد  نام درس  کد درس

  2  مالیه عمومی  16041

  4  مبانی مدیریت سرمایه گذاري  16027

  3  ژیک  مدیریت استرات  16023

  3  2تحقیق در عملیات  16020

  3  نهادهاي پولی و مالی  16029

  2  انقالب اسالمی ایران  10004

  17    جمع

    

  تعداد واحد  نام درس  کد درس

  2  مدیریت مالی در ایران  16028

  3  بازار پول و سرمایه  16032

  3  مبانی ریسک و مدیریت بیمه  16033

  2  تاریخ تحلیلی صدر اسالم  10005

  2  2متون مالی  16037

  3  مبانی مهندسی مالی  16031

  2  ریزي مالیاتیبرنامه   16034

  17  جمع

 

  تعداد واحد  نام درس  کد درس

  3  قرار داد هاي بیمه  16035

  3  مبانی بانکداري و مدیریت بانک  16038

  2  نهاد هاي پولی و مالی بین المللی  16030

  2  حقوق بازرگانی  16013

  2  سیستمهاي اطالعات مالی  16039

  2  تفسیر موضوعی قرآن  10006

  2  تجزیه و تحلیل فنی  16040
  16  جمع

 

  نام درس  کد درس
تعداد 
  واحد

  4  2اصول مدیریت مالی  16026

  3  پول و ارز و بانکداري  16021

  2  1متون مالی  16036

  3  اقتصاد سنجی مالی  16024

  2  توسعه اقتصادي و برنامه ریزي  16010

  3  مدیریت منابع انسانی  16018

  17    جمع

      

 ترم ششم ترم ھفتم

  تعداد واحد  نام درس  کد درس

  4  1اصول مدیریت مالی  16025

  3  اقتصاد کالن   16003

  2  بازاریابی و مدیریت بازار  16022

  3  1عملیاتتحقیق در   16019

  2  جمعیت و تنظیم خانواده  10011

  3  حسابرسی  16015

  1  1ورزش   100400

  18  جمع

 

 ((به دانشجویان محترم توصیه می شود آئین نامه آموزشی را که در کتابخانه موجود است با دقت مطالعه نمایند ))
  as 2/6/95تاریخ تنظیم 

  تعداد واحد  نام درس  کد درس    تعداد واحد  نام درس  کد درس    تعداد واحد  نام درس  کد درس

  3  ریاضیات و کاربردآن درمدیریت مالی  16007    3  2اصول حسابداري  16005    2  ریاضی مقدماتی  10013

  3  آمار و کاربردآن در مدیریت مالی  16009    3  ریاضیات و کاربردآن در مدیریت  16006    2  زبان مقدماتی  10014

  3  اقتصادخرد  16002    3  آمار و کاربرد آن در مدیریت  16008    3  )1اصول حسابداري (  16004
  3  حسابداري صنعتی  16014    3  مدیریت رفتار سازمانی  16017    3  کامپیوتر و کابرد آن درمدیریت  16011
  3  روش تحقیق در مدیریت  16012    3  زبا ن خارجی عمومی  10030    2  روانشناسی کار  16001
    1  تربیت بدنی   100300    3  مبانی سازمان و مدیریت  16016

  2  2اندیشه اسالمی  10002
  2  اخالق اسالمی  10003  3  فارس عمومی  10007
  17  جمع    18    جمع    2  1اندیشه اسالمی  10001

                20  جمع

  پیوستهآرایش ترمی رشته : مدیریت مالـــــی       مقطع کارشناســـی  


